
TANEC, JÓGA, MEDITACE, RITUÁLY 

Setkání s La Que Sabe přes noc 

INFORMACE A INSTRUKCE K POBYTU 

TERMÍN: 
28. 4. 2018 (od 12 h.) do 29. 4. 2018 (cca do 12 h.) 

MÍSTO KONÁNÍ: 
Brumov-Bylnice (okres Zlín) 

UBYTOVÁNÍ: 
  • ubytovna Soutok (více viz leták) 
  • ubytování v dvou, tří nebo čtyřlůžkových pokojích s vlastním 

    sociálním zařízením a lednicí (možnost dovézt si 
    vlastní občerstvení) 

STRAVA: 
   • zajištěná večeře (v den příjezdu) a snídaně (v den odjezdu), 
     k dispozici čaj a káva 

   • naobědvat se je možné v čtyřech různých restauracích vzdálených 

     od ubytovny do 2 km 

CO S SEBOU: 
        • pohodlné oblečení na cvičení, přezůvky 

        • karimatka, šátek na oči, tričko na zašpinění / zástěrka 

        • bílé a červené šaty, nebo tričko a sukně (klidně i slavnostní) 
        • věneček na hlavu (vytvoř dle libosti) 
        • malý dáreček od srdce (zabalený, ne drahý, leda srdci) 



 

PROGRAM: 

SOBOTNÍ PROGRAM (28. 4. 2018): 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

12:00–13:00 Příjezd a ubytování 
13:00 Seznámení se v kruhu žen 

13:15 Súfijské cvičení (vede Marta Vančuříková) 
14:30 Tvoření – Zrození (vede Andrea Rubin Smělíková) 
17:15 Napojení na matku Zemi – meditace 

18:30 VEČEŘE (možnost sprchy a odpočinku) 
20:00 Rituál hojnosti a kreativity a tanec okolo ohně 

22:00 Volný program 

NEDĚLNÍ PROGRAM (29. 4. 2018): 

• 

• 

• 

• 

• 

7:30 Ranní súfijské cvičení (vede Marta Vančuříková) 
8:30 SNÍDANĚ 

9:30 Jógové oživení těla (vede Judita Berková) 
10:45 Aktivní meditace na rozproudění životní energie (vede Judita 

Berková) 
11:30 Závěrečné rozloučení 

CENA: 
– 1 500,- zahrnuje ubytování, snídani, večeři a zážitky ♥ 

PLATBA: 
– na účet: 219759847/0600 

– do poznámky uvést JMÉNO a kontakt (TELEFON a E-MAIL) 
– po připsání platby Ti zašleme potvrzovací SMS či e-mail 
– fakturu či potvrzení o přijetí platby Ti předáme na místě konání 

V případě jakýchkoli nejasností volej na 725431307 (Marta Vančuříková), 
nebo piš na petra@laqs.eu 


